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Groot Onderhoud aan wegen en voetpaden Laarakkers 
 

Derde nieuwsbrief en uitnodiging digitale informatiebijeenkomst 

Voor de wegen in de wijk Laarakkers staat groot onderhoud gepland. De Gemeente Ommen heeft 

hierover al eerder informatie verstuurd. 

 

Groot onderhoud houdt in dat wegen en voetpaden die in slechte staat zijn, hersteld zullen worden. 

Daarnaast worden wegen en trottoirs verbeterd om verzakkingen/gaten/opstaande tegels te 

herstellen. Ook wordt er gekeken welke reparaties er aan het rioolstelsel nodig zijn.  

De Gemeente Ommen wil de aanpak van de werkzaamheden graag  in nauw overleg met u, de 

buurtbewoners, vormgeven en daarom worden nieuwsbrieven verzonden, 

informatiebijeenkomsten (voor iedereen) en klankbordgroepoverleggen georganiseerd. Deze derde 

nieuwsbrief geeft inzicht in de huidige stand van zaken en ook vindt u verderop een uitnodiging 

voor een digitale informatiebijeenkomst.  

 

Tweede klankbordgroepoverleg 

Wij hebben u in de vorige nieuwsbrief gevraagd uw opmerkingen/klachten en wensen ten aanzien 

van de wijk door te geven. Deze reactie hebben we per straat verzameld en met de klankbordgroep 

besproken. Ook hebben de vakspecialisten (verkeers-, riool- en groendeskundigen) de verschillende 

opmerkingen bekeken en voorzien van hun reactie. Daarbij is de oorspronkelijke aanleiding van het 

project ‘Groot Onderhoud’ en het beschikbare budget constant getoetst. De reactielijst zullen wij in 

de digitale bijeenkomst met u bespreken. 

 

Uitkomsten onderzoeken en overleggen 

Riool: huisaansluitingen 

Naast de inventarisatie van uw wensen en klachten heeft de gemeente in tussentijd onderzoek 

uitgevoerd aan de asfaltverharding en de huisaansluiting van het riool (dat is de rioolbuis vanaf uw 

erfgrens tot het (hoofd)riool in de weg). Uit een steekproef is gebleken dat deze huisaansluitingen 

in minder goede staat zijn. Daarom heeft de gemeente besloten om deze grotendeels te vervangen. 

Door deze vervanging moet er extra asfalt opgebroken worden, waardoor de oorspronkelijke 

asfaltmaatregelen niet meer relevant zijn. Dit houdt in dat op meerdere wegen besloten is de 

gehele asfaltconstructie te verwijderen. Daar waar de asfaltconstructie in goede staat is, blijft het 

asfalt en ook de huisaansluiting wel gehandhaafd. Nu het asfalt op verschillende plaatsen 

verwijderd wordt, is er ook gekeken naar een ander soort verharding. Er is vooralsnog voor gekozen 

om meerdere wegen uit te voeren in betonstraatstenen. Dit past beter bij de functie van de weg en 

komt de verkeersveiligheid ten goede. Welke wegen worden uitgevoerd in betonstraatstenen zullen 

wij u in de digitale bijeenkomst over informeren. 

 

 

 

 



 

Scholen 

Daarnaast zijn er verschillende overleggen gevoerd met scholen in de wijk, om te kijken of er 

optimalisaties mogelijk zijn om hier de veiligheid, bereikbaarheid en het parkeren te verbeteren. 

Over de laatste stand van zaken ten aanzien hiervan zullen wij u informeren tijdens de bijeenkomst. 

 

Nutswerkzaamheden (kabels en leidingen) 

Naast bovenstaande zaken hebben we ook overleg gehad met de nutsbedrijven ten aanzien van de 

kabels en leidingen in het trottoir en de aansluitingen naar uw huis. De eerste straten worden nu al 

aangepakt. U bent hierover geïnformeerd door de betreffende bedrijven. 

 

Digitale bijeenkomst 

In verband met de huidige beperkingen rond het coronavirus is het organiseren van een fysieke 

informatiebijeenkomst helaas niet mogelijk. Vanwege het voorgaande kiest de gemeente ervoor 

een digitale presentatie van de stand van zaken en het ontwerp te organiseren. Via YouTube kunnen 

belangstellenden toegang krijgen tot de livestream om deze presentatie te volgen. Deze wordt op 

24 maart om 19.00 uur gehouden. 

 

Uitleg deelname aan digitale informatiebijeenkomst: 

▪ Wilt u zo vriendelijk zijn om u vooraf aan te melden indien u wilt deelnemen? Dit kan uiterlijk tot en met 

maandag 22 maart a.s., door een e-mail te sturen naar:  m.holtmaat@roelofsgroep.nl 

▪ U krijgt ongeveer twee uur voor de informatiebijeenkomst een link naar YouTube (deze wordt per mail naar 

u gestuurd); (kijkt u a.u.b. ook in uw spambox als de mail niet aankomt) 

▪ Als u op deze link klikt dan komt u automatisch op de locatie (YouTube) van de presentatie; 

▪ Op 24 maart a.s. om 19.00 uur wordt er gestart met de presentatie; 

▪ Als u tijdens de presentatie vragen heeft dan kunt u die stellen via WhatsApp: 06-21 19 43 74 (L. Verkuijlen). 

▪ U kunt ons zien en horen, maar wij u niet, vandaar dat de vragen, schriftelijk via WhatsApp worden gesteld. 

▪ De vragen worden verzameld en (zoveel mogelijk) beantwoord tijdens de digitale bijeenkomst. 
 

De gemeente Ommen begrijpt dat niet iedere belangstellende in de gelegenheid is de digitale 

informatiebijeenkomst te kunnen volgen. Daarom geeft de gemeente de mogelijkheid om op 

afspraak het ontwerp te komen bekijken (per huishouden maximaal 1 persoon 15 minuten). Datum, 

tijd en plaats dienen hiervoor nog te worden afgestemd. Zou u zo vriendelijk willen zijn om u 

hiervoor aan te melden? Dit kan door een e-mail te sturen naar: laarakkers@ommen.nl 

 

Vervolg 

Nadat de presentatie heeft plaatsgevonden worden de schetsontwerpen, presentatie en de 

beantwoording van de vragen op de gemeentelijke website geplaatst: www.ommen.nl/laarakkers  

 

Hierna heeft u tot 31 maart 2021 de mogelijkheid om nog te reageren op het ontwerp. Dit kan naar:  

laarakkers@ommen.nl. Heeft u geen e-mail, en u wilt toch reageren per post, dan kunt u het in de 

brievenbus van de woning Baron Bentinckstraat nr. 59 deponeren. 

Vervolgens worden de eventuele opmerkingen verzameld en weer besproken met de 

klankbordgroep. De terugkoppeling hiervan en het aangepaste ontwerp wordt via een nieuwsbrief 

en op de gemeentelijke site bekend gemaakt. 

 

Nadat het ontwerp definitief is, wordt er begonnen met het schrijven van het contract, waarna de 

aanbesteding van de aannemer zal plaatsvinden. De vermoedelijke start van de uitvoering zal in juli 

2021 zijn. De exacte fasering en planning wordt voor aanvang met de klankbordgroep en u gedeeld. 

 

Wij hopen op uw aanwezigheid tijdens de digitale informatiebijeenkomst.  

 

Met vriendelijke groet, 

Leo Bongers 
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